
Tiedote 6.4.2018  
  
Hyvät Ruotsinkylän koulun oppilaiden huoltajat, henkilökunta ja Ruotsinkylän Koti ja Koulu Ry  
  
Sisäilmatutkimusten tulosten perusteella päätimme, että Ruotsinkylän koulun luokkatiloja viipaleraken-
nuksessa ei käytetä ja opetus tapahtuu väistössä 3.4.2018 alkaen oman koulun sisällä ja kuudes luokka 
opiskelee Hyrylän koulukeskuksessa.  Viipaleosa on osastoitu, suljettu ja otettu kokonaan pois käy-
töstä.    
  
Ruotsinkylän Koti ja Koulu Ry on toimittanut viranhaltijoille kannanoton väistösuunnitelmista ja Ruotsin-
kylän koulun henkilökunta on esittänyt väistön osalta näkemyksiään kirjallisesti.    
  
Kasvatus- ja sivistystoimi ja Tilakeskus esittävät suunnitelmanaan, että lukuvuonna 2018-2019 väistö ta-
pahtuu oman koulun sisällä ja Klemetskogin koulussa seuraavasti:  
 
 

1)  Koulun liikuntasali toimii opetusryhmien tilana. Saliin toteutamme uuden opetussuunnitelman mu-
kaisen oppimisympäristön vuosiluokille 2-5  
 

2) Tuleva kuudes luokka opiskelee koulun tilassa OT 7, joka on tutkittu olevan kunnossa (liite: Tilakes-
kuksen tiedote)  
 

3) Liikuntasalissa olevien oppilaiden käytössä ovat lisäksi seuraavat tilat: liikuntasalin yläaula, erityisen 
tuen opetuksen tila, ruokalan tila, teknisen työn tila ja käytävä- ja pukuhuonetilat (vaatii uuden kalusta-
misen). Musiikkiluokkaa voidaan käyttää laajemmin, mikäli siellä havaittu hajuhaitta saadaan poistet-
tua.   
  
4) Uudet ensimmäisen luokan oppilaat aloittavat koulunkäyntinsä Klemetskogin koulussa. Ruotsinkylän 
koulun ja Klemetskogin koulun oppilaille järjestetään näin ollen yhteistä iltapäivätoimintaa Klemetskogin 
koululla. Näemme, että koulunsa aloittaville Klemetskogin koulu tarjoaa laadukkaan oppimisympäristön 
ja mahdollisuuden kielirikasteisen opetuksen kokeiluun.  
 

5) Oppilaat saavat käyttää Hyrylän Urheilukeskusta ja Klemetskogin koulun salia, kun tarvitaan sisäliikun-
tatiloja. Kustannamme bussikuljetukset Hyrylään.  
  
6) Lisäämme oppilaiden mahdollisuuksia retkiin ja koulun ulkopuoliseen opetukseen. Koulu voi hyödyn-
tää kunnan muita oppimisympäristöjä ja kulttuurikohteita. 
   
Näemme, että opetus voidaan järjestää opetussuunnitelman mukaisesti ilman erillistä väistötilaa. Väis-
tötilojen kustannukset ovat korkeat ja osoitamme resursseja mieluummin uudenlaisen oppimisympäris-
tön luomiseen ja opetukseen.    
  
Järjestämme kaikille koulun huoltajille yhteisen vanhempainillan Klemetskogin koululla keskiviikkona 
18.4.2018 kello 18-20, jolloin keskustelemme tästä esityksestä. Samalla on mahdollista nähdä koulun 
opetustiloja.   
 

Kunnan sisäilmatyöryhmä on perustanut Ruotsinkylän koululle yksikkökohtaisen sisäilmatyöryhmän, 
jonka kokous pidetään ti 22.5.2018 kello 14-16. Pyydämme, että Ruotsinkylän Koti ja Koulu Ry nimeää 
keskuudestaan henkilön tähän ryhmään ja ilmoittaa henkilön tiedot koulun rehtori Jyrki Kaarilalle.    
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